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YILIN ROPORTAJI!.. 
  
    KRAL SERKANT www.kutahyasporum.com  aracılığıyla

  

                                       Kütahyaspor Taraftarlarına seslendi...

  

 Onu hatırlamayanınız var mı?

  

 Tamam, tamam.. Kabul ediyorum , gereksiz bir soruydu..

  

 2000-2001 sezonunda Kütahyaspor’a,  Hakkarispor’dan 22 gol ile kral olarak gelmişti
   Serkant Gülyaşar..
  Yaşı da tam tamına 34’tü.. ”Bu yaşta bir adam kilometrelerce uzaklardan gelip te burada ne
yapacak arkadaş, alır parasını gider” diye düşünenler yanıldılar çok geçmeden..

  

 Çünkü o adam, 24 kez giydiği Kütahyaspor forması ile 23 golün altına imzasını çaktı.
 Seydişehir ağlarına yarım düzine golü sadece bir maçta bırakarak rekor kırdı..

  

Kütahyaspor’un taraftar grubu "Grup Mavi Şimşek" in her maç öncesi 
yapmayı alışkanlık haline getirdiği “I lowe you Kral” tezahüratlarına elini kalbine götürerek
  ve parmağıyla “söz, golüm var” dercesine yaptığı işaretle ve dimdik duruşuyla hafızalara
kazındı..

  

O sezonun sonunda Kütahyaspor 2.Lige yükselmeyi başarırken , o bir kez daha “Kral” olmanın
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sevincini yaşıyordu..

  

Futbolcudan öte, dişlerinin kırıldığı maçta gol atmak için tekmeye kafa uzatacak kadarda
adamdı Serkant Gülyaşar..

  

Kütahyaspor’un profesyonel liglerde yaşadığı son şampiyonluğun ve çıkardığı son gol kralının
altında da yine onun adı yazıyordu: SERKANT GÜLYAŞAR!

  

İkinci Ligde yalnızca 2 maçta oynayan ve Darıca maçında golünü de yazan Kral
  şanssız şekilde , çok sevdiği mavi-lacivert formaya veda etmek zorunda kalmıştı.
  Ama ne bu taraftar onu unutabildi, ne de Kral unutabildi bu şehri ve renkleri..

  

Siz başkaydınız, unutmak mümkün mü diyerek başlıyor söze..
Ben fazla uzatmadan KRAL ile baş başa bırakıyorum sizleri...

  

  

*Serkant abi Kütahya’da 9 numaranın lanetine inanılır oldu son dönemlerde..Kim gelse gol
atamadan gidiyor bu takımdan.Sen o formayla kral oldun..Neler söylersin bize?

  

   - Önemli olan 9 numaralı forma değil bence, önemli olan santraforun sezgisi ve son
vuruşlarının iyi olması.
Ben 9 numarlı formayla gol kralı oldum ama hep arkamda yüzlerce 9 numaralı sizler, yani
taraftarlar vardı.

  

*Futbol hayatında kaç şampiyonluk ve kaç gol krallığı var bunları hangi takımlarda elde ettin?
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   - Ben 4 tane şampiyonluk yaşadım..İlki Gaziantep Sanko'da (Şimdi ki G.Ant. Bşb.) 3.ligden
2.Lige çıktığımızdaydı.. Sonrasında Şanlıurfaspor'da yaşadım..Elazığ Fırat Üniversitesi'nde
3'den 2.lige çıktık.
En son ise, her zaman aklımda ve kalbimde büyük yeri olan KÜTAHYASPOR’DA YAŞADIM.
14 sene prof. oynadım.. 10 yılı gol kralı oldum! 
Çok başarı kazandım ama en son da Kütahyasporda benim için anlamı çok büyük olan gol
krallığını yaşadım
Çünkü orada, ilk geldiğimde; "Bu futbolcu mu? Bu nasıl 29 tane gol atmış? doğuyla batı bir
değil" diyenler çoktu ama benimde yukarıda ALLAHIM aşağıda kütahyaspor taraftarı vardı

  

   * Peki abi sen Hakkarispor’dan Kütahyaspor’a giderken ne düşündün..Şampiyonluk
yaşayacağını ve kral olacağını düşünmüşmüydün?

  

   - Gol kralı olacağımı ben  biliyordum ama o dediğin kütahyaspor taraftarının bu kadar
seveceğini asla düşünmemiştim. Şampiyonluğu  taraftara borçluyuz çünkü her deplasmana 10
otobüs taraftar geliyordu içerdeki maçlar full artık şampiyonlukta bizden oldu allah bana nasip
etti çok mutlu olmuştum. heleki her maç 3 kere, “Serkant buraya, kral buraya”  ve “I lowe you
Serkant!” diye tribüne çağrılmam beni daha mutlu ediyordu işte beni ben eden o taraftardı yani 9
numaralı formanın bir anlamı yok bence santrafor dediğin iş bitirici vuruşları olmalı..Bu yüzden
sevildim.

  

  * Faal futbolda beğendiğin futbolcular kim?

  

   -  Semih Şentürk,  Bobo ve Arda’yı beğeniyorum..

  

  * Futbolculuk döneminde beraber oynadığın, en beğendiğin futbolcu kim?

  

   - Abdi Aktaş, Efrahim Alkın ve Fatih Demiral..

  

  * Grup Mavi Şimşek için düşüncelerini alabilirmiyiz?
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   - Hımmm diyor kral..
   sonra , gözlerim doldu diyerek nefesleniyor ve devam ediyor..
her zaman herşeyin en iyisine onlar layıklar 
çünkü adam gibi adamlar
o kadar yerde top oynadım ama
mavi şimşekler çok farklıydılar
onları asla unutamam, unutamayacağım da!

  

  * Bu taraftarı unutmadım dedin ve bu taraftarda seni unutmadı..Gelecekte herhangi bir
görevde yeniden Kütahya’ya gelmek ister misin?

  

  -  Her zaman... onlar bunu layık görürse her zaman için

  

  * Son olarak Kütahya ve Kütahyaspor ile ilgili ne söylersin?

  

  - Tek şunu söylemek isterim onlar ne zaman nerede olursa olsun takımın yanındalar iyi günde
kötü günde şampiyon olduğumuz seneki gibi hep destek tam destek olsunlar inanın herşey
güzel olacak bunuda yapacaklarına eminim Serkant Gülyaşar olarak sizleri, mavi şimşekleri
unutmadım.Herşeyin en iyisine layıksınız .Ne kadar arada kilometreler varsa da Kütahya-Elazığ
arasında, benim kalbimde uzaklık hiç olmadı, olmayacakta! İnşallah Kütahyaspor şampiyon olur
ve tur atmak için bende gelir bu mutluluğu doya doya yaşarım.
“her zaman en büyük kütahyaspor ve mavi şimşekler”

  

  *  Serkant abi,  ufak bir oyun oynayalım ve sorulara tek kelimelik cevap isteyelim senden..

  

 * Hikmet Demirbilek: Harika insan

  

 4 / 6



RIDVAN_43 FARKIYLA..KARŞINIZDA KRAL SERKANT !..(09.04.'10) 

Yazar Administrator
Salı, 30 Kasım 2010 22:03 - Son Güncelleme Çarşamba, 30 Kasım 2011 23:41

  * Özdemir Arat: Süper biri

  

 * Kaleci Halil İbo  :Fırıncı günündeyse korkma 

  

 * Abdi Aktaş: Süper İnsan, golcü!

  

 * Mavi-Lacivert: her zaman kalbimde

  

 * Dumlupınar Stadyumu: Tüylerim diken diken oldu ..Harika ötesi..

  

 * Ali Efe: kampta erken yatarsa o maçı tek başına alan topçu

  

 * Afyon:Arkamda mavi şimşekler olıcaksa şimdide atarım..

  

 * Gol:Her zaman SERKANT!..Rövaşata, tek vuruş..Gol benim işim..

  

 * Seydişehir maçı: nerden vursan gol..unutamadığım maç..

  

   Kralı bulmuşken kolay bırakmadım..

  

  * Bir de anını paylaşırmısın dedim..

  

     Çok yorduğum için de özür diledim.
     Ama o hiç itiraz etmedi.Hemen şu anısını anlattı:
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  "Afyon maçı öncesi sabah 6’da kalktım, kulübün arkasında bir kahve vardı oraya gidecektim..
Yoldan karşıya geçecektim,  biri bana seslendi, döndüm baktım ..Sadık Ölçen başkanım..
  " Nereye bu saatte?” dedi. 
  Ben de " Çay içmeye"  dedim, güldü,  kafasını salladı..

  

  Kahvede yaşlı bir amca vardı..Biraz konuştuk. Yaşlı adama çay ısmarladım,
   kalktı gidecek... Bana döndü ve dedi ki:
  “ Sen bugün 1 gol atacaksın, maç öyle bitecek” 
    Ben şaşırdım... Çünkü futbolcu olduğumu söylememiştim..
    Maç başladı dk.8'de attım... Maç öyle bitti... Bunu asla unutamam..
     Ölene kadar aklımdan çıkmayacak bir şey bu.

  

  

  * Serkant abi çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığın için..

  

  - Ben teşekkür ederim sana, bana bu fırsatı verdiğin için.
    Allah büyük... Ne zaman ne olacağı bilinmez,  bakarsın birgün orada olurum..
     İncik suyundan ısmarlarsınız  
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